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Απ’ την Αξία μην τιμήσεις άλλο.
Το πιο μικρό βραβείο είναι μεγάλο
όταν προσφέρεται στην Αρετή.
Μακρυά απ’ το Ψέμα,
δες την Κορυφή.
Με την Αλήθεια Έλληνας να ζήσεις.
Παρ’ την Ευθύνη σου και να βαδίσεις
πάντοτε Τίμια με Πίστη και Ψυχή,
Αγάπη άδολη κι Αστέρι την Ελλάδα.
Βραβείο σου και Οδηγό. Με Κρύο ή Λιακάδα.

Μέσα στις παγκόσμιες Κρίσεις που ταλανίζουν και την Ελλάδα, 
την Πανδημία του Κορωνοϊού, τον Πόλεμο της Ουκρανίας και τα 
παιχνίδια στραγγαλισμού της Ευρώπης από Πετρέλαιο, Φυσικό 
Αέριο κ.λπ. που επιχειρεί ο ΠΟΥΤΙΝ, τα Ελληνοτουρκικά με τις 
μεγάλες δαπάνες από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον εξοπλι-
σμό και θωράκιση της χώρας, τις αμυντικές συμμαχίες με Γαλλία, 
ΗΠΑ, και άλλες χώρες  ώ σ τ ε  να προστατευθεί η Ελλάδα από 
τον θρασύτατο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
(Β’ ΠΟΥΤΙΝ) που σχεδίαζε ει-
σβολή αφού η Ελλάδα είχε μεί-
νει αθωράκιστη και αδύναμη, τον αγώνα για την Οικονομία, τις 
Επενδύσεις, τον Τουρισμό (που πολύ επιτυχημένα αντιμετώπισε 
και αντιμετωπίζει) αφού η Οικονομία μας είναι η μόνη που ανέρ-
χεται σε όλη την Ευρώπη δυναμικά  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  να δίνονται 
από αυτήν χρήματα για βοήθεια Όλων των Ελλήνων στις Κρίσεις 
αυτές, παροχές που  δ ε ν  έ χ ε ι   δ ώ σ ε ι  καμμία χώρα άλλη στους 
πολίτες της (με αναβάθμιση της οικονομίας μας διεθνώς και έξοδο 
μας από την εποπτεία στις 20-08-2022).

Μέσα σε όλα αυτά μας ήρθε, κερασάκι στην τούρτα και το θέμα 
παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλά-
κη, υποψηφίου τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από την 
ΕΥΠ, για το οποίο θέμα (που είναι το τελευταίο που θα ενδιέφερε 
τους Έλληνες), κατ’ αρχήν πρέπει ν’ αναφέρουμε τους Νόμους που 
ισχύουν για το νόμιμο ή μη της παρακολουθήσεως:

Με τον Ν. 2225/1994 άρθρ. 3,4,5 θεσπίζεται πώς μπορεί να γί-
νεται η παρακολούθηση νόμιμα ενός προσώπου στην Ελλάδα 
για ειδικούς λόγους ασφάλειας Εθνικής ή άλλους Εγκληματικών 
Οργανώσεων ή Εγκληματιών κ.λπ., από την ΕΥΠ, στην οποία 
υποβάλλεται το σχετικό Αίτημα, η οποία το διαβιβάζει στον Ει-
σαγγελέα που έχει υπαχθεί στην Υπηρεσία αυτή, ελέγχεται στην 
συνέχεια και από δεύτερο ανώτερο Εισαγγελέα, των Εφετών και 

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών ίσως υπάρξει μεγάλη κινητι-
κότητα από πολλούς πολίτες ανεξαρτήτου κόμματος – χρώματος 
και γενικά διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων, για την κατάκτηση 
μιας «καρέκλας».

Θα πρέπει όμως αυτοί που θα θελήσουν ν’ ασχοληθούν με τα 
κοινά, να γνωρίζουν ότι η «καρέκλα» έχει τεράστιες ευθύνες και 
υποχρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει ν’ αναλάβουν και να φέρουν 
σε πέρας για το καλό και την αναβάθμιση αυτού του έρμου τόπου 
που λέγεται Φωκίδα. Και τούτο γιατί η Φωκίδα έχει μπει στο περι-
θώριο και σιγά σιγά σβήνει και συνεχώς υποβαθμίζεται. Άλλωστε 
τρανταχτό παράδειγμα είναι η τελευταία απογραφή του πληθυ-
σμού, που από 40.000 κατοίκους μειώθηκε στις 36.000 και όπως 

πάμε έπεται συνέχεια.
Οι εξαγγελίες μελετών για το 

άλφα και βήτα έργο, δεν λένε 
τίποτε. Έγινε κάποιο έργο; Ολο-

κληρώθηκε κάτι; ‘Όλα στα χαρτιά και τη θεωρία!
Θα έπρεπε ο Νομός μας και λόγω των Δελφών (ένας λόγος πα-

ραπάνω), την κοιτίδα του πολιτισμού, να χρίζει μεγάλης προσο-
χής από τους εκάστοτε πολιτικούς άρχοντες του τόπου, αλλά τι να 
λέμε που σαν Δημοτική Ενότητα Δελφών ούτε Αντιδήμαρχο δεν 
έχουν!

Αυτοί λοιπόν, που θα διεκδικήσουν την κατάκτηση μιας «κα-
ρέκλας», αν πραγματικά ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου, 
οφείλουν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, παραμερίζοντας τις 
φιλοδοξίες και τα προσωπικά τους πάθη. 

Βέβαια η διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων που φιλοδοξούσαν και 
φιλοδοξούν να κρατήσουν το τιμόνι αυτού του ταλαίπωρου κρά-
τους βασίλευε και βασιλεύει από αρχαιοτάτων χρόνων και από της 
ιδρύσεως που καλά – καλά δεν είχε απελευθερωθεί από τον Τούρ-
κικο ζυγό και οι οπλαρχηγοί είχαν αρχίσει να «τρώγονται» για την 
εξουσία.

Σήμερα όμως στον 21ο αιώνα που ο κόσμος έχει μόρφωση και το 
πνευματικό επίπεδο των πολιτών έχει αναβαθμιστεί, έχουν υπο-
χρέωση αυτοί που θα ασχοληθούν με τα κοινά να έχουν όραμα και 
ιδέες και να μην αρκούνται μόνο στην απλή διαχείριση των καθη-
μερινών προβλημάτων του τόπου π.χ. καθαριότητα, που και αυτή 
είναι ελλιπής μέχρι ανύπαρκτη και ειδικά στην πόλη της Ιτέας. Να 
μην ασχολούνται με εκδηλώσεις εσωτερικής κατανάλωσης που 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιδότηση παραγωγών του παραδοσιακού 

Ελαιώνα Άμφισσας
Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση του Γεν. Γραμματέα Ενωσια-

κών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, κ. Δημητρίου Παπαγιαννίδη, το Υπουργείο 
ενεργοποίησε διάταξη του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, 
που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, και, 
συνεπώς οι δικαιούχοι ελαιοπαραγωγοί, των οποίων οι εκμε-
ταλλεύσεις επλήγησαν από την πυρκαγιά της 04.07.2022, εφό-
σον έχουν υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση στον ΕΛΓΑ και 
την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης για το έτος 2022, θα ενισχυ-
θούν κανονικά μέσω του Προγράμματος «Προστασία Παραδο-
σιακού Ελαιώνα Άμφισσας» (ΠΑΑ 2014-2022). 

                                                   Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα 
 Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ. - Βουλευτή Φωκίδας 

Η ΤΙΜΩΡΙΑ
Πήγαν στο Μέγα Βασιλιά να τιμωρήσει
άνθρωπο δόλιο και κακό και μισαλέο.
«Κλείστον στα κάτεργα, 
                                        /σοφέ μας Βασιλιά.
Βασάνισέ τον. Πάρε τη ζωή του».
Σκέφτηκ’ εκείνος και τους λέει σοβαρά:
«Αν τόνε ρίξω στα θηρία ή την πυρά,
θα υποφέρει μια στιγμή, μονάχα μία.
Στη φυλακή αν πάει, θα ξεκουραστεί.
Όμως θα πρέπει να πληρώνει όσο ζει,
να υποφέρει απ’ τη δική του αμαρτία.
Γαλήνη να μη βρίσκει ούτε στιγμή.
Δούλο το μίσος να τον έχει κι η κακία.
Δεύτερο αφήστε τον, μονάχο 
                                                   /στην ντροπή.
Η μεγαλύτερη θα είναι τιμωρία…»

Έφυγ’ ο ένοχος! Δεν πίστευε κι αυτός
πως είν’ ελεύθερος, πως όπου θέλει πάει.
Γύριζε μέρες, μήνες, χρόνια μοναχός.
Όλοι τον διώχνανε, του λέγαν
                                                            /πως βρομάει.
Κανένας δεν τον ήθελε, κανείς.
Του βασιλιά τα λόγια ήταν εκεί,

τρυπούσανε το νου και την ψυχή του.
Δεν έβρισκε γαλήνη ούτε στιγμή.
Σε ξένους τόπους, μακριά από τη γη του
για να ξεχάσει πήγε και να ξεχαστεί.
Εδούλεψε σκληρά, μέρα και νύχτα.
Πέρασαν χρόνια, πλούτο έκανε πολύ.
Μα δεν εμπόραγε στιγμή να ησυχάσει,
από τις τύψεις του ν’ απαλλαγεί.
Του Βασιλιά τα λόγια ήταν εκεί…

Γύρισε ύστερ’ από χρόνια αλλαγμένος
πίσω στον τόπο του. Είχε άλληνε μορφή.
Μοίραζε πλούτη και λεφτά, 
                                                   /όλα όσα είχε,
σ’ όσους αδίκησε. Να εξιλεωθεί.
Να σβήσει εκείνα τα σημάδια της οδύνης
μέσα στα βάθη της ψυχής 
                                             /τ’ αβυσσαλέα…
Κι έφτασ’ η φήμη του και ως το Βασιλέα.
Τον κάλεσε εκείνος να τον δει.
«Ποιος είσαι, Άνθρωπος ή άγγελος μαζί;
Τόσα λεφτά για τους φτωχούς; 
                                                  /Ποια η αιτία;»
«Είμ’ ο κακούργος, που εσύ, για τιμωρία,
άφησες κάποτε ελεύθερο να ζει!».

ΨΕΜΜΑΤΑ κι ΑΛΗΘΕΙΕΣ
- ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Καθισμένοι στην κεντρική πλατεία μιας από τις πολιτείες του 
Πόντου το απομεσήμερο εκείνο της  20ης Ιουλίου, πρόσεξα ότι, 
από το κοντινό τραπέζι, το πρόσωπο της ιστορίας μας, που ανα-
φέρεται πιο κάτω, μας περιεργαζόταν με μεγάλη προσοχή, καθώς 
εμείς με πρόσωπα λαμπερά από την χαρά μας εκφράζαμε την ικα-
νοποίησή μας, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια  επισκεπτόμασταν 
τα ιερά χώματα των πατέρων μας. Τα χώματα εκείνα που είχαν κα-
θαγιασθεί με το αίμα τόσων χιλιάδων μαρτύρων και ηρώων  της  
πίστης μας  στην περίοδο των σκληρών διωγμών (1915-1923) από 
τους Τούρκους.

Ήμασταν μια ομάδα εκδρομέων από την Ελλάδα, Συλλόγου Πο-
ντίων, πού, προσπαθώντας  να ξεφύγουμε  τον αποπνικτικό καύ-
σωνα  της ημέρας, είχαμε καθίσει κάτω από τα μεγάλα σκιερά δέ-
ντρα της πλατείας για να πάρουμε ένα  αναψυκτικό, ανάμεσα στα 
τόσα τραπεζάκια της πλατείας, που πλαισιώνονταν από ομάδες 
Τούρκων που προσπαθούσαν κι αυτοί να 
δροσιστούν.

Καθώς περιέφερα την ματιά μου εδώ κι 
εκεί, τον είδα στο διπλανό τραπέζι των 
τούρκων που μας κοίταζε έντονα και δια-
κριτικά και οι ματιές μας ξαφνικά διασταυρώθηκαν. Παρατήρησα 
το πρόσωπό του και με χαρά διαπίστωσα, πως δεν είχε καμιά σχέ-
ση με τα μαυριδερά τουρκικά πρόσωπα. Η ματιά του ήταν απαλή 
και το ελαφρό του χαμόγελο έδινε στην όλη του όψη την γλυκύτη-
τα  εκείνη, που μόνον πρόσωπα  με καλοκάγαθες  διαθέσεις μπο-
ρούσαν να έχουν.

Του χαμογέλασα κι εγώ, ασυνείδητα ίσως, και τότε τον είδα να 
σπρώχνει το κάθισμά του με τρόπο και να το φέρνει κοντά  μας. 
Και, ξεπερνώντας τους φραγμούς που υπήρχαν ανάμεσά μας, τον 
άκουσα, καθώς στη παρέα μας μιλούσαν ποντιακά, με σιγανή 
αλλά σταθερή φωνή να μου  λέει ποντιακά:

- «Εγώ  πά΄άσ΄εσάς είμαι» (Κι εγώ είμαι ένας από τους δικούς 
σας).

Ξαφνιάστηκα στο άκουσμα των λέξεων αυτών, που τόσο παρά-
ταιρα ηχούσαν μέσα στο τούρκικο λεκτικό πανδαιμόνιο της πλα-
τείας εκείνης του Πόντου κι ύστερα από ενδιαφέρουσα προσεκτι-
κή με κείνον συζήτηση τον  άκουσα να ξεσπά λέγοντας:

 - Εμέν’ αδά – κ’ εσ’ Χασάν  λέγ’ νε με, άμαν εγώ  Χασάνης ‘κι  μαι. 
Σταύρος έν τ’ όνομά μ’. Σταύρος εβαφτία… (Εμένα σ’ αυτά εδώ τα 
μέρη με λένε Χασάν, αλλά εγώ δεν είμαι ο Χασάν. Το όνομά μου 
είναι Σταύρος. Σταύρος βαπτίστηκα).

Η έκπληξή μου άρχισε να κορυφώνεται και η καρδιά μου κόντευε 
να σπάσει, μόλις αμέσως τον άκουσα  να λέει τα ανεπανάληπτα 
εκείνα και αξέχαστα λόγια, τα λόγια εκείνα, που ακόμα και σήμε-
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ρα, τόσο καιρό από τότε που τ’ άκουσα, μου καίνε την καρδιά
- «Εγώ ‘ς σο τζαμίν ού πάω. Πάω ‘ς σήν Πόλ’, ‘ς ‘εμέτερον τον 

παπάν, όταν επορώ, και παίρω τον Χριστόν» (Εγώ στο Τζαμί δεν 
πηγαίνω. Πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη, στον δικό μας ιερέα, 
όταν μπορώ και μεταλαβαίνω σώμα και αίμα Χριστού).

Αυτό ήταν… Ο Χριστός που «παίρνεις» στο ιερό Μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, ήταν ο συνδετικός μας κρίκος, εκείνο που συ-
νετέλεσε, ώστε να ξανοιχτούν περισσότερο οι καρδιές μας με τα 
κρυφομιλήματά μας και να επιτευχθεί ολότελα η ψυχική μας ενό-
τητα. Κι ακόμα περισσότερο, όταν έμαθα ότι κι άλλοι συγχωρια-
νοί του είναι σαν κι αυτόν, ζώντας ζωή δραματική.

Εκείνο που έχει σημασία, αδελφέ μου Χασάν, είναι ότι και σήμε-
ρα «ζει ο Χριστός» εκεί στον μακρινό Πό-
ντο, στα βάθη της ανατολικής Τουρκίας. 
Ποιός ξέρει και πόσοι άλλοι αδελφοί μας 
ζουν το  δικό τους ψυχικό μαρτύριο….

Την ημέρα παρουσιάζονται με το τούρ-
κικο όνομα, που με τόση απέχθεια το φέρουν και την νύχτα με το 
χριστιανικό, ανάμεσα στο δικό τους οικείο περιβάλλον. Η ψυχή 
τους τότε ξεθαρρεύει και με πόνο και δάκρυα προσεύχονται στον 
μοναδικό Κύριο και Δεσπότη του παντός, τον Κύριο Ιησού Χρι-
στό, τον λυτρωτή των πόνων.

Είναι οι «κρυπτοχριστιανοί», για τους οποίους έχουν γραφτεί χι-
λιάδες τόσες ματωμένων σελίδων, οι κρυπτοχριστιανοί που, παρ’ 
όλον ότι πέρασαν κοντά Εκατό χρόνια από την «ανταλλαγή των 
πληθυσμών» με την Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, εξακολου-
θούν να ζουν το δικό τους μαρτύριο που πληγώνει τις καρδιές 
όλων μας.

Κρυπτοχριστιανοί, λοιπόν, υπάρχουν και αγωνίζονται σκληρά 
και σήμερα. Είναι αδέρφια μας που περιμένουν την στιγμή που θα 
λατρεύσουν επίσημα και άφοβα τον Θεό.

- Αδελφέ μου  Χασάν! Κράτα ψηλά με τους δικούς σου την ση-
μαία του Σταυρού όσο μπορείς και με όση διακριτικότητα δύνασαι. 
Ο Κύριος του ελέους και των οικτιρμών που γνωρίζει το δράμα 
σου, Αυτός που «ετάζει καρδίας ανθρώπων», Αυτός και μόνον εί-
ναι εκείνος που θα κρίνει, όπως Αυτός γνωρίζει, την οποιαδήποτε 
στάση σου και ενέργεια ανάμεσα στους αλλοθρήσκους και σ’ Αυ-
τόν απευθύνουμε κι εμείς μαζί σου νοερά την κοινή προσευχή μας.

- Κύριε των δυνάμεων, δείξε την ευσπλαχνία σου στους κρυπτο-
χριστιανούς αδελφούς μας της Τουρκίας, στους αδελφούς μας του 
Πόντου τους χιλιοβασανισμένους,  «Ίλεως γενού  αυτοίς»….-

Στον απόηχο της ανταλλαγής των  πληθυσμών της Μικρασίας
με τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου

Αδελφέ μου  Χασάν !

Απόψεις – σκέψεις
για όσους - όποιους διεκδικήσουν 

μια «καρέκλα» στις προσεχείς εκλογές

Της Ευτυχίας  Ψιμούλη - 
Παναγοπούλου          
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Στο πλαίσιο των μέτρων της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον παραδοσι-
ακό ελαιώνα της Άμφισσας και στη αναβίωση του τμήματος του 
ελαιώνα που καταστράφηκε, συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη στην 
Άμφισσα την 4/8, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Φωκίδας και Γε-
νικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Ιωάννη 
Μπούγα.

Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος: ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέ-
ας Λυκουρέντζος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος, κ.ά. αυτ/κοι. 
Μετά τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Στ. Ελλά-
δας, του Δημάρχου Δελφών και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φω-
κίδας, πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο οποίος ανακοίνωσε 
τα εξής: α) οι αποζημιώσεις θα δοθούν προς όλους όσοι επλήγη-
σαν, χωρίς αποκλεισμούς και περικοπές, με βάση τον νεώτερο ν. 
4797/2021, β) για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η αποζη-
μίωση θα ανέρχεται σε ποσό 100 ευρώ ανά δέντρο, περιοριζόμε-
νο κατά το ήμισυ για τους μη επαγγελματίες αγρότες και γ) εντός 
εξαμήνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα πορίσματα 
του ΕΛΓΑ και θα έχουν αποδοθεί οι προκαταβολές στους δικαι-
ούχους, με προοπτική εξόφλησής τους στον συντομότερο δυνατό 
χρόνο.

Με βάση τις καταγραφές που έγιναν ήδη από τα συνεργεία του 
ΕΛΓΑ, οι καταστροφές αφορούν πάνω από 2.500 στρέμματα και 
περίπου 35.000 δέντρα. Ο αριθμός αυτός αναμένεται ν’ αυξηθεί 
κατά 4.000 περίπου ελαιόδεντρα, μετά τη διαβεβαίωση του Προέ-
δρου του ΕΛΓΑ ότι μπορούν να καταθέσουν αίτημα αποζημίωσης 
κι όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, μαζί με τους συνεργάτες του, ο 
Επίτιμος Πρόεδρος του  Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου κ. Γραμματίδης, που ανέλαβε και την αποκατάσταση του 
Ελαιώνα της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος εξέφρασε αρχικά το ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον του για την περιοχή και δεσμεύτηκε, σε πρώ-
τη φάση, να προμηθεύσει τους παραγωγούς με ελαιόδεντρα ίδιας 
ποικιλίας, καθώς και να προβεί στους απαραίτητους καθαρισμούς 
στον Ελαιώνα. 

Η παροχή αυτή δεν μειώνει τις λοιπές αποζημιώσεις των δικαιού-
χων, ούτε συνυπολογίζεται σε αυτές.

* Στοιχεία για την δημοσίευση του παραπάνω θέματος αντλήσαμε 
από τον Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα. 

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την 
αποκατάσταση του Ελαιώνα της Άμφισσας
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δεν έχουν καμία πρακτική αξία και το κυριότερο να σπαταλούν 
άσκοπα δημόσιο χρήμα.

Έχουν λοιπόν υποχρέωση, όποιοι αναλάβουν, να διεκδικήσουν 
από την εκάστοτε Κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή της στον 
τόπο μας και να εκδηλώσει με πράξεις και έργα ουσίας την ανάδει-
ξη επιτέλους της Φωκίδας.

Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα προκύψει κάποιο κα-
ταστροφικό γεγονός (πυρκαϊά ή κάτι άλλο, κάτι το οποίο απεύχο-
μαι) να μας απλώσουν κάποιο χέρι, όχι άδειο με  υποσχέσεις, αλλά 
γεμάτο με ενδιαφέρον και δράσεις  που μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν άμεσα για την ανακούφιση των πληγέντων.

Και κάτι που θα πρέπει να καταλάβουν όσοι και όποιοι σκέπτο-
νται να ζητήσουν την ψήφο των πολιτών είναι ότι η «καρέκλα» που 
τυχόν κερδίσουν τους δίνεται για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα 
του τόπου και των πολιτών και δεν αποτελεί βιοποριστικό επάγ-
γελμα.

Με όλα τα παραπάνω δεν θέλω να προσβάλλω την προσωπικό-
τητα ή την ικανότητα κανενός απ’ όσους θα ενδιαφερθούν για την 
κατάκτηση της «καρέκλας», απλώς θέλω να επισημάνω ότι πρέπει 
πριν αποφασίσουν να κατέβουν στο στίβο της πολιτικής να σκε-
φτούν σοβαρά αν έχουν την δύναμη και προπάντων τη θέληση να 
παλέψουν για το καλό της Φωκίδας.

Και κλείνουμε με το ρητό: «Θέλειν εστί δύνασθαι» δηλαδή, εάν 
θέλεις, μπορείς, η θέληση είναι δύναμη.

Απόψεις – σκέψεις
για όσους - όποιους διεκδικήσουν 

μια «καρέκλα» στις προσεχείς εκλογές

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ

Για μια ακόμη επέτειο της Τουρκικής εισβολής (20/7 – 16/8) η 
Κύπρος ευρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Ένα άλλο τμήμα ευρί-
σκεται υπό αγγλική κυριαρχία. Υπάρχει και ένα τρίτο τμήμα της 
νήσου, ημικατεχόμενο, η ηγεσία του οποίου δεν έχει όραμα και το 
οποίο αποκόπτεται σταδιακά από την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Υποστηρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά είναι υπο-
ταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρητικά υπάρχει η ομοφωνία 
και το δικαίωμα του βέτο, αλλά αυτό αφορά τα κράτη, τα οποία 
έχουν εθνικό νόμισμα. Γι’ αυτό μπορούν να ασκήσουν βέτο κράτη 
όπως η Πολωνία ή η Ουγγαρία, όπως έπραξε, με τις ευρωπαϊκές 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για τον Πατριάρχη Μόσχας, με απο-
τέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ν’ ανακαλέσει τις κυρώσεις κατά 
του Πατριάρχου για να σώσει τις υπόλοιπες.

Το 1974 την Κύπρο την κατέστρεψε το βαθύ κράτος των Αθηνών. 
Και όταν λέμε βαθύ κράτος εννοούμε τα πρόσωπα, τα οποία δεν 
μετέχουν στην πολιτική (κόμματα, εκλογές), αλλά κατευθύνουν 

το πολιτικό σύστημα ή τους στρατιω-
τικούς το 1967 – 1974.

Δεν κατευθύνει η Κυβέρνηση το 
βαθύ κράτος, αλλά το βαθύ κράτος 

την κυβέρνηση. Τα πρόσωπα, τα οποία αποτελούσαν το βαθύ κρά-
τος, το 1974, δεν επηρεάστηκαν από την Μεταπολίτευση και είχαν 
την ίδια επιρροή και επί Ν.Δ. και επί ΠΑΣΟΚ.

Βαθύ κράτος υπάρχει και σήμερα. Αν κάποιος θέλει να εντοπίσει 
πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο βαθύ κράτος, θα πρέπει να τα 
αναζητήσει στους κόλπους των εφοπλιστών και επιχειρηματιών, 
οι οποίοι διαθέτουν τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και αθλητι-
κούς συλλόγους. Ένα άλλο κριτήριο είναι αν υποστηρίζουν τους 
Ουκρανούς και ζητούν την αποστολή όπλων στο Κίεβο παράλλη-
λα με την αποστολή βοήθειας προς τους Ουκρανούς.

Είναι εντυπωσιακό και θλιβερό το ότι δεν πιέζει η Ελλάδα την 
Τουρκία, αλλά πιέζει και απειλεί η Τουρκία την Ελλάδα. Η ελ-
ληνική ηγεσία δεν αναφέρεται στην ελευθερία της Κύπρου, την 
γενοκτονία του Ελληνισμού της Ανατολής, στην διόρθωση όσων 
συνέβησαν στην Ίμβρο και την Κωνσταντινούπολη. Δεν λέγει ότι 
το Αιγαίο είναι Ελληνικό, ότι δεν μοιράζεται. Και η αφωνία επη-
ρεάζει και τους κατοίκους των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, οι 
οποίοι δεν διαδηλώνουν για την Ελληνικότητα του Αιγαίου. Και 
όπως φαίνεται ούτε η τοπική Εκκλησία υπάρχει, για να αφυπνίσει 
τους ακριτικούς πληθυσμούς. Όμως Κύπρος και Αιγαίο μέτωπο 
ενιαίο, όπως φώναζαν οι διαδηλωτές μετά το 1974. Η πορεία και 
το μέλλον της Κύπρου και του Ανατολικού Αιγαίου είναι συνδεδε-
μένη και δεν πρέπει να το αγνοούν οι κάτοικοι της Κύπρου και του 
Ανατολικού Αιγαίου.

Η επέτειος της τουρκικής εισβολής δίδει μια ευκαιρία σε όσους 
αντιστέκονται να ζητήσουν από την Υπεραγία Θεοτόκο, Υπέρμα-
χο, Στρατηγό των Ορθοδόξων και να πιέσουν τους εμπλεκόμε-
νους για την ελευθερία της Κύπρου, την αποχώρηση της Τουρκίας 
(στρατεύματα, έποικοι, παρεμβάσεις). Αλλά θα πρέπει να έχουν 
επισκεφθεί νοερά τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, για να δια-
πιστώσουν ότι «Του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέ-
ται». Το Κυπριακό «Χάνι της Γραβιάς» (Λιοπέτρι) και τον Μαχαιρά 
για να αντλήσουν δύναμη υπό τα παραδείγματα των ηρώων. Και 
θα πρέπει να γνωρίζουν όσα είπε ο, εκ Κύπρου, εθνικός ποιητής 
της Ρωμιοσύνης, Βασ. Μιχαηλίδης. Και δεν χρειάζονται δαπανηρά 
αεροπορικά ταξίδια. Υπάρχει το βιβλίο του Νικολάου Βασιλειάδη 
«Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους 1955-1959».

Πλησιάζει το τέλος της ινδικτιώνος (δεκαπενταετίας) και όπως 
έχει διαπιστωθεί σε κάθε νέα δεκαπενταετία και το πρώτο έτος 
αυτής, συμβαίνουν γεγονότα, τα οποία καθορίζουν ολόκληρη την 
ινδικτιώνα. Σε θέματα εθνικά, Ορθοδοξίας, οικογένειας (όπως συ-
νέβη το 1963) μέχρι και τεχνολογικά. Στην ινδικτιώνα του 1978 
είχαμε την εμφάνιση της κινητής τηλεφωνίας στα σκανδιναβικά 
κράτη, το 1993 την ψηφιοποίηση της κινητής τηλεφωνίας και το 
2008 την ενοποίηση κινητής και διαδικτύου με τα smart phones.

Για την ελευθερία της Κύπρου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ
Πωλείται οικόπεδο 1853 τ.μ.,  άρτιο και οικοδομήσιμο με 

πρόσοψη σε κοινοτικό δρόμο, εντός σχεδίου πόλεως στο Σερ-
νικάκι Φωκίδος, πάνω από το παλιό εργοστάσιο του Λιανουλό-
πουλου. Στο οικόπεδο επίσης υπάρχουν 25 δένδρα αμυγδαλιές .  

Πληροφορίες σε μας και στο τηλέφωνο 6939 040837.

Ως το Εσκί Σεχίρ, οι δικοί μας προχώρησαν, χωρίς να βρουν 
αντίσταση. Μετά αντιστάθηκαν οι Τούρκοι. Άρχισε το κακό, από 
Έλληνες και Τούρκους. Ο στρατός άρχισε να φεύγει. Χτυπούσαν 
τις πόρτες μας και ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από 
πάνω τους. Πόσους δε ντύσαμε. Οι μεγάλοι, οι δικοί μας, ξεκου-
μπιστήκανε και φύγανε και αφήσανε τον κόσμο στο έλεος του 
θεού. Έφταναν οι στρατιώτες ξυπόλυτοι, γυμνοί, κουρελιασμένοι, 
πρησμένοι, νηστικοί. Οι Τούρκοι κατεβαίναν και σφάζαν τους Έλ-
ληνες. Παντού φωτιά και μαχαίρι! Τελευταίος στρατός που πέρασε 
ήταν του Πλαστήρα. Μόλις έφτασε ο Πλαστήρας στο Μπουρνά-
μπασι ρώτησε:

«Είναι κανένας στρατιώτης εδώ;»
- Είμαι ο τελευταίος, απάντησε ο αδερφός μου.
- Να έρθεις μαζί μας και εσύ και οι άλλοι, γιατί θα σας σφάξουν.
- Θέλω να φυλάξω το σπίτι, απάντησε ο αδερφός μου.
- Εμένα πρόκειται να γεννήσει η γουρούνα μας, είπε ένας άλλος.
- Εγώ έχω τις καμήλες μου, να τους βάλω να φάνε, είπε ένας τρί-

τος.
«Κοιτάξτε» τους είπε πάλι ο Πλαστήρας «όταν θα δείτε στα υψώ-

ματα φωτιές, έτσι που να σχηματίζουν σταυρό, να ξέρετε πως θ’ 
αρχίσει η σφαγή». Πως το ήξερε; Κάποιος κρυπτοχριστιανός θα 
του το μαρτύρησε.

Μαρτυρία: Ελένης Καραντώνη (Σμύρνη)
Ο τούρκικος στρατός μπαίνει στο Αϊβαλί

«Η Δημογεροντία του Αϊβαλιού, μη γνωρίζοντας την καταστρο-
φή της Σμύρνης, είχε κοπεί η τηλεγραφική επικοινωνία, σε μια κί-
νηση απελπισίας, αποφάσισε να μη φύγει ο πληθυσμός από την 
πόλη (30.000 μόνο ελληνικός), αλλά να υποδεχθεί με λάβαρα και 
μουσικές τον τούρκικο κατακτητή που κοντοζύγωνε, ευελπιστώ-
ντας πως η πόλη θα τύχει «χάρη του Κεμάλ» και θα σωθεί. Νωπές 
άλλωστε ήσαν μνήμες από τον τελευταίο διωγμό το 1914 που τους 
είχε αναγκάσει να περάσουν στη Λέσβο. Έτσι και έγινε».

Την πρώτη Κυριακή της καταλήψεως στο παζάρι ο τούρκικος 
στρατός πουλούσε διάφορα αντικείμενα ιερατικά, σταυρούς, 
άμφια κ.α. Κανείς δεν είχε ιδέα πως αυτά προέρχονταν από την 
καταστραφείσα Σμύρνη, υποψία μόνο πως ήσαν ελληνικά. Την 
επόμενη ο Τούρκος Στρατηγός διατάζει το Δεσπότη, Γρηγόριο, 
να κοινοποιήσει δια κηρύκων (ντελάληδων) και τοιχοκολλήσεων 
επιστράτευση του άρρενος πληθυσμού από 16-46 ετών σαν πολι-
τικούς ομήρους για να εργαστούν στα τάγματα εργασίας για την 
ανέγερση της Μαγνησίας, την οποία είχε καταστρέψει ο υποχω-
ρών ελληνικός στρατός.

Μέσα στον περίβολο της Ι. Μητροπόλεως γινόταν η παρουσία-
ση των στρατευομένων, τους οποίους εγώ ο ίδιος κατέγραφα σε 
καταστάσεις εις διπλούν, (η τουρκική υπηρεσία είχε αναθέσει το 
έργο αυτό στον υποφαινόμενο). Καθημερινώς έφευγε μια αποστο-
λή πεζή, από 300-500 άτομα για το μεγάλο ταξίδι μέχρι τη Μα-
γνησία, συνοδευόμενη από στρατιωτικό απόσπασμα. Ανύποπτος 

κατέγραφα χιλιάδες φίλους, παλιούς συμμαθητές και συμπατριώ-
τες, με την υπόσχεση πως άμα τελειώσω το έργο αυτό, θα τους 
συναντούσα στη Μαγνησία.

Ένα απόγευμα αφού είχε τελειώσει η καταγραφή μικρής αποστο-
λής από 200 περίπου ομήρους, που είχαν φύγει με συνοδεία απο-
σπάσματος, καθυστέρησα αρκετά για την τακτοποίηση καταστά-
σεων. Είχε νυχτώσει για καλά και ετοιμαζόμουν να κλειδώσω το 
γραφείο όταν άκουσα βαριά βήματα πολλών ατόμων στην αυλή. 
Ήταν το τούρκικο απόσπασμα που είχε συνοδεύσει τους ομήρους. 
Στα χέρια τους κρατούσαν ο καθένας από 3-4 ζεύγη παπούτσια. 
Η σκέψη μου κατέληξε πως οι δυστυχείς όμηροι σκοτώθηκαν έξω 
από την πόλη από το τούρκικο απόσπασμα και πως τους λήστεψαν 
μέχρι και των παπουτσιών τους. Έτσι αποκαλύφθηκε το μεγάλο 
ψέμα περί δήθεν ανοικοδομήσεως της κατεστραμμένης Μαγνησί-
ας.

Συγχρόνως ο Τούρκος Στρατηγός επέβαλλε την αναχώρηση των 
γυναικόπαιδων και των γερόντων από την προκυμαία, ενώ προ-
ηγείτο υποχρεωτική πορεία ενός χιλιομέτρου για να γίνεται λε-
πτομερής έλεγχος για χρυσαφικά και νομίσματα. Μια παράφρονη 
πράξη ενός Αϊβαλιώτη ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Αυτός μόλις 
ανέβηκε στο πλοίο και ενώ αυτό δεν είχε απομακρυνθεί από την 
προκυμαία, παρουσία των Τούρκων αξιωματικών, που έβλεπαν την 
επιβίβαση των γυναικόπαιδων, σχίζει από ενθουσιασμό το φέσι 
του. Όχι μόνο τον σκότωσαν για τη «βέβηλη πράξη» του αλλά ζή-
τησαν και πέτυχαν από τις αμερικανικές αρχές να κάνουν έλεγχο 
και οι Τούρκοι εντός του καραβιού.

Αυτό υπήρξε η καταστροφή των στρατευσίμων, γιατί χιλιάδες 
στρατεύσιμοι ανακαλύφθηκαν κάτω από τα φουστάνια των γυναι-
κών. Συνελήφθησαν, σύρθηκαν έξω και ή στάλθηκαν στην ομηρία 
ή σκοτώθηκαν σε απόκεντρα μέρη.

Τραγική η τύχη του κλήρου. 35 παπάδες με επικεφαλής τον μαρ-
τυρικό Άγιο Δεσπότη Γρηγόριο οδηγήθηκαν σε εξαντλητική πο-
ρεία δερνόμενοι καθοδόν. Για το Δεσπότη επεφύλαξαν το θάνατο, 
να τον θάψουν ζωντανό, αλλά δυο λεπτά προ της ταφής του και 
μόλις είδε τον ανοικτό λάκκο έπαθε συγκοπή. Οι υπόλοιποι κατα-
κρεουργήθηκαν από τους Τούρκους κατοίκους διαφόρων χωριών.

Μαρτυρία: Παναγιώτη Μπιμπέλα (Αϊβαλί)

Ένα μέρος από τον ελληνικό στρατό που δεν μπόρεσε να φύγει το 
τράβηξαν οι Τούρκοι μαζί τους. Είχαμε χαράδρες απέραντες, λατο-
μεία. Εκεί τους βάλαν στη σειρά και τους πυροβόλησαν. Μερικοί 
που δε χτυπήθηκαν καλά κάναν τον πεθαμένο. Σύρθηκαν στα βου-
νά τη νύχτα και σώθηκαν. Αυτοί τα διηγήθηκαν.

Μαρτυρία: Βασιλείας Κουτσομύτου (Αϊβαλί)

* «Η Έξοδος» Α’ τόμος: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (εφη-
μερίδα ‘’ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’’). Επιλογή, επιμέλεια κειμένων: 
Ελένης Καραμπέτσου.

Μικρασία, χαίρε! 

ΜΕΡΟΣ Α΄ -  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Σεπτέμβριος! Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για 
την επιστροφή στις σχολικές τάξεις. 

Μερικοί τρόποι για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς περιλαμβάνουν:

• (Επανα)δημιουργία (επαν)ένταξη ρουτί-
νων. Πριν την έναρξη εμπλέκω το παιδί μου 
στις προετοιμασίες (π.χ. στη διαμόρφωση 
του γραφείου που θα μελετάει ή την αγορά 
της γραφικής ύλης). 

Βρίσκω το χρόνο να συζητήσω και να εξη-
γήσω ποια θα είναι η σχολική ρουτίνα. Λύνω 
απορίες ή ακόμα καλύτερα επισκεπτόμαστε μαζί το χώρο του σχο-
λείου, ώστε να εξοικειωθεί με το περιβάλλον.

Βάζω ένα πρόγραμμα καθημερινής ρουτίνας (ύπνος, φαγητό, 
μείωση τηλεόρασης, υπολογιστών κ.λπ.) μία εβδομάδα πριν ξεκι-
νήσει το σχολείο. 

Ρυθμίζω με προσοχή τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου του και 
τις επιπλέον δραστηριότητες που θα εμπλακεί το παιδί μου.

• Σύνδεση με το παιδί σας. Βοηθώ το παιδί μου να προσαρμοστεί 
στη νέα πραγματικότητα,  σημαίνει ότι αποδέχομαι εγώ ως γονέας 
πρώτα και υιοθετώ τους κανόνες που σχετίζονται με τη συνύπαρξη 
(ακούω, μιλάω ευγενικά, δε διακόπτω, βοηθώ, μοιράζομαι κ.τ.ό.) 
και τη μάθηση (ακολουθώ συγκεκριμένο πρόγραμμα και στο σπί-
τι, δίνω κίνητρα, οργανώνω, ενθαρρύνω, ενισχύω).

• Ενεργητική ακρόαση. Ενθαρρύνω το παιδί μου να φορέσει αυτό 
που θέλει τις πρώτες μέρες, όπως ένα αγαπημένο μπλουζάκι, κάτι 
που αγόρασε στις διακοπές, ένα αγαπημένο ρολόι κ.λπ. Με αυτό 
τον τρόπο εισέρχεται σ’ ένα κλίμα προετοιμασίας, ασφάλειας, 
προσωπικής ενίσχυσης.

Συνοδεύω το παιδί μου την πρώτη μέρα και το βοηθάω να γνω-
ρίσει τη δασκάλα και κάποια παιδιά, ώστε να αποκτήσει γρήγορα 
μερικά πρόσωπα αναφοράς για να νιώσει ασφαλές. Συζητώ με το 
παιδί μου για την πρώτη μέρα στο σχολείο, απαντώ στα ερωτήμα-
τά του, προτείνω λύσεις, χωρίς όμως να επεμβαίνω πολύ.

• Η αξία των συναισθημάτων. Προσπαθώ να μην αποτρέπω το 
παιδί μου από το να εκφράζει τα αρνητικά του συναισθήματα, 
αλλά και να μην υποχωρώ στην παρόρμησή του να αποφύγει κάτι 
που το δυσκολεύει. Ενθαρρύνω το παιδί μου να αντιμετωπίσει τις 
δυσκολίες αξιοποιώντας τις δικές του δυνάμεις.

Του δίνω το μήνυμα ότι συναισθηματικά θα είμαι πάντα δίπλα 
του και ότι οι όποιες αποτυχίες ή τυχόν λάθη που θα κάνει στη 
διαδρομή της προσαρμογής του δεν είναι δυνατόν σε καμία περί-
πτωση να αλλάξουν τα αισθήματα αγάπης και αποδοχής που έχω 
γι’ αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα επιτεύγ-
ματά του.

• Γονέας, δάσκαλος, παιδί σύμμαχοι. Κομβικό κομμάτι, ιδιαίτερα 
στις πολύ μικρές ηλικίες, είναι η εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευ-
τικούς. Κρατώ λοιπόν ανοικτή επικοινωνία με το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς.

• Βοήθεια από ειδικό. Σε περίπτωση που σας προβληματίζει κάτι 
σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού σας,  ζητήστε την άποψη των 
ειδικών, όπως παιδοψυχίατρου, ψυχολόγου, λογοθεραπευτή, ειδι-
κού παιδαγωγού, εργοθεραπευτή κ.α.

Ευχόμαστε σ’ όλους η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, γόνιμη 

και παραγωγική.  Οι μαθητές να ζήσουν όλα τα όμορφα, τα μονα-
δικά και τα σπουδαία που το σχολείο τους μπορεί, με την ιδιαίτερη 
φροντίδα και μέριμνά του, να τους προσφέρει.

Στο Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχιατρι-
κές διαταραχές της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπου-
λος, Ν. Φωκίδας αναγνωρίζουμε την ανάγκη 
έγκαιρης και έγκυρης παρέμβασης στον παι-
δικό και εφηβικό πληθυσμό, όπως και τον 
ενήλικο.  Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται 
δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπευτικής 
παρέμβασης, εκπαίδευσης και πλαισίωσης 

από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυ-
χικής υγείας (παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό 
παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, εκπαιδευτή ειδικών δεξιοτήτων). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας 22650 22924 (Εθνικής Αντιστάσεως 13, 
Άμφισσα) και 22650 23333 (Λεωφόρος Σαλώνων 29, Άμφισσα – 
Έναντι γηπέδου Άμφισσας).

Αθανασία Τζιμαρά, Λογοθεραπεύτρια, Τελειόφητη Σύμβουλος 
Ψυχικής Υγείας, Επιστημονικά ΥπεύθυνηΚέντρου Ημέρας παι-
διών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχιατρικές διαταραχές της ΕΚΨ 
Π.Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας.

Νέα Σχολική Χρονιά αρχίζει! Παιδί, γονείς, εκπαιδευτικοί «μαζί»

Νέος Πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Η Πρύτανις κυρία Ελένη Αρβελέρ αποχώρησε από την θέση 
της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊ-
κού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) 
μετά από 29 χρόνια εξαιρετικά δημιουργικού 
έργου. Στην σπουδαία πορεία της προεδρικής 
της θητείας πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντι-
κά προγράμματα επιστημονικού, καλλιτεχνικού 
και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Χάρη στην 
πολυετή παρουσία της, διευρύνθηκε η συνεργα-
σία του Κέντρου με μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών, των 
γραμμάτων και της πολιτικής. Η κυρία Αρβελέρ άφησε τη δική 
της ανεξίτηλη σφραγίδα στη δράση και την φυσιογνωμία του 
Ε.Π.Κε.Δ., το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Επίτιμος Πρό-
εδρός του.

Την κυρία Αρβελέρ διαδέχθηκε ο Παναγιώτης  Ροϊλός, Κα-
θηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, κάτοχος της Έδρας «Γιώρ-
γος Σεφέρης», και Καθηγητής Συγκριτικής Κριτικής Θεωρίας 
και Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου επί-
σης υπηρετεί ως Πανεπιστημιακός Εταίρος στο Weatherhead 
Center for International Affairs και στο Minda de Gunzburg 
Center for European Studies. Έχει ιδρύσει το Πρόγραμμα Πολι-
τιστικής Πολιτικής στο Weatherhead Center for International 
Affairs στο Χάρβαρντ και τον θεσμό της Δελφικής Ακαδημίας 
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Ε.Π.Κε.Δ. Είναι επίσης συνιδρυ-
τής των εκδοτικών σειρών στο Χάρβαρντ Cultural Politics, 
Socoiaesthetics, Beginnings και Harvard Early Modern and 
Modern Greek Library. 

Όταν θα δείτε στα 
υψώματα φωτιές...*

Toυ Κων/νου Γάτου
Αθήνα
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μετά δίνεται το ΟΚ στην ΕΥΠ για την παρακολούθηση.
Δεν εξαιρεί κανέναν από την παρακολούθηση πολίτη, βουλευτή 

ή άλλην έχοντα ιδιότητα. Αυτό ορίζει και το Σύνταγμα (που δεν 
δίνει προνόμιο τέτοιο στους Βουλευτές), ότι όλοι είναι ίσοι ενώπι-
ον του Νόμου. Να σημειωθεί ότι από την νόμιμη παρακολούθηση 
αυτή εξαρθρώθηκαν εγκληματικές συμμορίες, μεταξύ των οποί-
ων και η Χρυσή Αυγή με τους βουλευτές της (αυτό που δήλωσε ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος ότι «εξαιρούνται από την παρακολούθηση 
αυτή οι Βουλευτές», είναι εντελώς ΑΒΑΣΙΜΟ).

Το 2018 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τροποποίησε τον Νόμο αυτό 
και  α φ ή ρ ε σ ε  τον έλεγχο του δεύτερου, ανωτέρου, Εισαγγε-
λέα Εφετών για την έγκριση τέτοιας παρακολούθησης, αλλά και 
από κακούργημα εάν η παρακολούθηση γινόταν παράνομα,  τ η ν  
έκανε πλημμέλημα (στην αλλαγή του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ στο 
ηπιότερο). Έτσι με διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ έγινε η παρακολούθηση 
του Ανδρουλάκη, που ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗ. Υπεβλήθη 
αίτημα στην ΕΥΠ, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα που είναι απο-
σπασμένος στην ΕΥΠ, εγκρίθηκε και  έ γ ι ν ε  παρακολούθηση για 
ένα διάστημα.

Να σημειωθεί ακόμη ότι απαγορεύεται εκ του Νόμου (είναι απόρ-
ρητα τα στοιχεία αυτά, δηλ. ποιος το ζήτησε, γιατί και για ποιόν 
λόγο, ποια ήταν η έγκριση και τι αποτέλεσμα είχε), να ανακοινω-
θούν δημόσια, για λόγους Εθνικής Ασφαλείας και Προστασίας 
της Χώρας (Να σημειωθεί ότι η ΝΔ επανέφερε τον Εισαγγελέα 
Εφετών). Να σημειωθεί ακόμη, ότι λόγω των κινδύνων που αντι-
μετωπίζει η Ελλάδα, από εξωτερικούς εχθρούς (Τουρκία κ.λπ.) 
με Πράκτορες και Κατασκόπους που κυκλοφορούν στην χώρα, 
αλλά και εσωτερικά από Τρομοκράτες, Οργανώσεις και συμμορίες 
εγκληματικές ή εγκληματίες πάσης φύσεως, υποθέσεις ναρκωτι-
κών, εκτελεστών θανάτου, αλλά και παρακολούθηση για πληρο-
φόρηση σχεδίων ξένων δυνάμεων σε βάρος της Ελλάδος (ώ σ τ ε  
να προλαμβάνονται οι σε βάρος της ενέργειες με λήψη ανάλογων 
μέτρων από την χώρα μας),  ε ί ν α ι  τόσο πολλές οι νόμιμες αυ-
τές παρακολουθήσεις,  έ τ σ ι  ώστε να μην ενημερώνεται ούτε ο 
εκάστοτε Διοικητής, (εκτός εάν είναι πολύ σοβαρή για την χώρα 
μια περίπτωση ειδικά) και πολύ περισσότερο να μην ενημερώνεται 
ένας Πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο Μητσοτάκης, 
που τρέχει κάθε μέρα σε Κράτη, Οργανισμούς και χώρες άλλες, 
για την Ελλάδα και έχει όλα τα θέματα και προβλήματα ν’ αντιμε-
τωπίσει στην πλάτη του, πολύ σοβαρά, ακόμη και εάν  έ χ ε ι  υπα-
χθεί στο Γραφείο του η συγκεκριμένη Υπηρεσία (π.χ. επί ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν 54.000 οι νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Ποιες απ’ αυ-
τές γνώριζε ο ΤΣΙΠΡΑΣ;) και προφανώς ενημερώνεται μόνον για 
μερικές, εκείνες που θεωρούν οι Προϊστάμενοι της ΕΥΠ ότι είναι 
πολύ σοβαρές για την ασφάλεια της χώρας και τον ενημερώνουν. 
ΕΤΣΙ, το ότι δεν είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός για το θέμα 
Ανδρουλάκη, είναι η αλήθεια. Και το είπε  ε υ θ έ ω ς  και ευθαρσώς, 
διότι κατά την δική του άποψη,  ε ά ν   ε π λ η  ρ ο φ ο ρ ε ί τ ο  το 
θέμα αυτό από τους Προϊσταμένους της ΕΥΠ, επειδή αφορούσε 
Ευρωβουλευτή μας, κατά τη δική του επιθυμία (και όχι τον Νόμο) 
δεν θα ήθελε ν’ αρχίσει καν από την ΕΥΠ.

Γι’ αυτό και όταν ανέκυψε το θέμα το πληροφορήθηκε, από την 
ΕΥΠ, κάλεσε τον ΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ  δ ύ ο  φορές να ενημε-
ρωθεί και  ε κ ε ί ν ο ς   δ ε ν  πήγε, για τον προφανή λόγο να εκμε-
ταλλευθεί πολιτικά το θέμα εναντίον του Πρωθυπουργού, απαι-
τώντας να ε ι π ω θ ο ύ ν  δημόσια όσα είχαν να πουν για το θέμα 
αυτό, π ρ ά γ μ α  που γνωρίζει ότι απαγορεύεται.

Αυτό το έκανε σκόπιμα για να κερδίσει από τον κόσμο που δεν 
γνωρίζει τον Νόμο  σ υ μ π ά θ ε ι ε ς  και  ψ ή φ ο υ ς. Και ρίχνει 
λάσπη στον Πρωθυπουργό γιατί δήθεν πρέπει να τα δηλώσει  δ η 
μ ό σ ι α ενώ τούτο απαγορεύεται. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ το θέμα αυτό στην ΒΟΥΛΗ, που συζητή-
θηκε την Παρασκευή 26-8-2022. Ήταν ΘΛΙΒΕΡΗ η συμπεριφορά 
όλης της αντιπολίτευσης. Η έλλειψη ηγετών στην Αντιπολίτευση, 
φανερή. Η προσπάθεια κάλυψης των κενών τους με κατηγορίες 
κατά του Πρωθυπουργού, εν γνώσει τους αναληθείς και χυδαίες, 
φανερή. «ΑΡΧΗΓΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» απεκάλε-

σε τον Πρωθυπουργό ο ΤΣΙΠΡΑΣ. Οι Ύβρεις στο πρόσωπό του 
δεν περιγράφονται. Με την επωδό «Φύγε, κατέστρεψες τη χώρα, 
προκήρυξε αμέσως εκλογές, σ’ έχει διώξει ο κόσμος» κ.λπ. ΑΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!

Και αυτά στον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, έναν άνθρω-
πο αξιοπρεπή, με σπουδές στα δύο ανώτατα Ξένα Πανεπιστήμια 
του κόσμου (Χάρβαρντ κ.λπ.), πολυετή  δ ι ε θ ν ή  επαγγελματική 
σταδιοδρομία στα θέματα διεθνούς οικονομίας, διεθνών δημόσι-
ων σχέσεων κ.λπ., εμπειρία μεγάλη, διεθνή πολιτικά στηρίγματα 
φιλίες και γνωριμίες (από την οικογένειά του και από τον ίδιο), 
μεγάλες ικανότητες και χαρακτηριστικά ΗΓΕΤΗ με διεθνή ακτι-
νοβολία, ένας από τους λίγους ηγέτες στην ΕΥΡΩΠΗ, (εξ ου και 
οι επιτυχίες του στην αντιμετώπιση όλων των κρίσεων), με εξου-
δετέρωση του ΕΡΝΤΟΓΑΝ που είπε με μίσος το «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΓΙΟΚ». Ηγέτης που τα έχει δώσει όλα και τα δίνει για την Ελλάδα 
με διεθνείς επαίνους  για τις ικανότητές του. Που  δ ε ν  μπήκε στην 
πολιτική για να κερδίσει χρήματα ή δόξα, γιατί αυτά τα είχε πλού-
σια από την οικογένειά του, α λ λ ά  μόνον για να βοηθήσει την 
ΕΛΛΑΔΑ, σε όλα τα επίπεδα. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΒΑΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 
ΔΙΕΘΝΩΣ.

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ; 

Κατά την άποψή μου Κ Α Ν Ε Ν Α Σ.
ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ν’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΡΙ-

ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ; Να έχει την 
Οικονομία μας πρώτη στην Ευρώπη, να έχει θωρακίσει την Ελ-
λάδα από κάθε κίνδυνο, να έχει αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό 
που εργαλειοποιεί  ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, να έχει βοηθήσει ταυτόχρονα 
τον Έλληνα πολίτη και επιχειρηματία τόσο πολύ, περισσότερο από 
κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη και στο Ενεργειακό και στην Παν-
δημία; Κ Α Ν Ε Ν Α Σ.

Γι’ αυτό και ανέφερα ότι ήταν θλιβερή η συμπεριφορά όλης της 
Αντιπολίτευσης στη Βουλή την Παρασκευή 26-8-2022.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ και αναφέρω από την συνεδρίαση αυτή όσα 
άκουσα:

1) ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε πλήρη συνεργασία και κοι-
νή γραμμή. Τόσο που ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, μπορεί να σου βγει 
ΤΣΙΠΡΑΣ.

2) Ο ΤΣΙΠΡΑΣ βρήκε την ευκαιρία (αυτός που δεν τον ένοιαζε 
για παρακολουθήσεις που γίνονταν επί Κυβερνήσεώς του, πολι-
τικών ΚΚΕ, δημοσιογράφων ακόμα και δικών του, που καταγγέλ-
θηκαν, και ουδέν έπραξε), να εμφανιστεί υπέρμαχος του Ανδρου-
λάκη και να κάνει την τρίχα τριχιά, υποκαθιστώντας τον (αφού 
απουσίαζε από την Βουλή) στοχεύοντας στους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, πράγμα που φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί 
ο Ανδρουλάκης και οι περί αυτόν.

Ο Ανδρουλάκης κατά τη δική μου άποψη είναι ένα καλό παιδί, 
αλλά για ηγέτης ενός κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι 
πολύ λίγος. ΚΑΙ πολύ περισσότερο πλήρως ανεπαρκής για ηγέτης 
μιας χώρας όπως η Ελλάδα στην σημερινή παγκόσμια δεινή κατά-
σταση και τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

3) Επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν παγίδευση του τηλεφώνου του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, της γυναίκας του και της κόρης του και συνακρόαση 
τους, ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ και ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Τι ΕΚΑΝΕ επ’ αυτού ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ;

4) Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε υποκλοπή των E-MAIL του Αντιπροέδρου 
του Σ.τ.Ε. μιαν ημέρα πριν αποφασισθεί η αντισυνταγματικότητα 
του Νόμου του Υπουργού Νικολάου Παππά, για τα μέσα ενημερώ-
σεως. ΠΩΣ πήγαν στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ;

5) Επί ΣΥΡΙΖΑ, παγιδεύτηκε και παρακολουθείτο το τηλεφωνι-
κό κέντρο του ΚΚΕ και όλα τα σε αυτό τεκταινόμενα και έγινε 
καταγγελία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ;

6) ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ συνεργάτες και υψηλά στελέχη του ΤΣΙΠΡΑ, 
κατήγγειλαν παγίδευση και παρακολούθηση των τηλεφώνων τους 
από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ; (πέντε ονόμα-
τα ειπώθηκαν, Λαφαζάνης κ.λπ.)

7) ΣΥΡΙΖΑ και ΤΣΙΠΡΑΣ  ε κ θ ε ί α σ α ν  τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟ για τα προσόντα του και το ανάστημά του, επειδή είπε 
πως «ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ δεν επιτρέπεται να παρακολουθείται». ΔΕΝ 
ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕ ΟΜΩΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ μαζί με τους «10» συνοδεύοντάς τον με τα 
χειρότερα υποτιμητικά επίθετα και κατηγορίες (από τις οποίες 
αθωώθηκαν και οι 10, αποδεικνύοντας τις σκευωρίες του ΣΥΡΙΖΑ 
γα την ΕΞΟΥΣΙΑ και μόνο αλλά και πόσο ΓΡΗΓΟΡΑ το ΠΑΣΟΚ 
– ΚΙΝΑΛ ξέχασε ότι δύο κορυφαία στελέχη του, Βενιζέλος και 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ εκδιώχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ με ψευδείς 
κατηγορίες και εξευτελίστηκαν μέχρι να αθωωθούν)

8) Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι δύο (2) κορυφαίοι Υπουργοί του άγο-
νται κατηγορούμενοι στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ για το λόγο της 
χειραγωγήσεως των μέσων ενημερώσεως και της δικαιοσύνης. Και 
ε π ι τ ί θ ε τ α ι  κατά της Κυβέρνησης γι’ όσα έκανε εκείνος;

9) Το 2016 κατατέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, ολόκληρο πόρισμα δια-
φθοράς με συνομιλίες ανδρών δημοσίων υπηρεσιών. Τι έκανε επ’ 
αυτού;

10) Όταν η Κυβέρνηση ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ συμφώνησε με 
το ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ για τον  α γ ω γ ό  προμήθειάς μας από εκεί 
με φυσικό αέριο, ο ΤΣΙΠΡΑΣ χάλασε τον κόσμο να μην γίνει και 
καταψήφισε στην Βουλή. ΟΜΩΣ από αυτόν τον α γ ω γ ό  παίρ-
νουμε σήμερα εμείς φυσικό αέριο.

Όπως και κατεψήφισε τις αμυντικές συμφωνίες μας με ΓΑΛΛΙΑ, 
με ΗΠΑ, (που μας προστατεύουν σήμερα), όπως καταψήφισε και 
όλες τις δαπάνες για την αγορά αεροπλάνων, οπλισμού κ.λπ. που 
επιβάλλονται για τη θωράκιση της χώρας που απειλείται. Και τ ώ 
ρ α   κ α τ η γ ο ρ ε ί  την Κυβέρνηση ότι είναι  α θ ω ρ ά κ ι σ τ η  η 
χώρα; ΟΠΩΣ και στο Μεταναστευτικό, διέσυρε τη χώρα μας πάλι, 
και στο εξωτερικό με  ψ έ μ μ α τ α  για τους 38 μετανάστες του 
Έβρου (της Παναγίας) που δήλωσε παντού ότι η χώρα μας τους 
φέρθηκε άσχημα ενώ ήταν σε ελληνική νησίδα του Έβρου, ότι ο 
Υπουργός Μηταράκης «είπε ψέμματα», ενώ  ό λ α  α υ τ ά  αποδεί-
χτηκαν ΨΕΜΜΑΤΑ, η νησίδα ήταν τουρκική και οι Τούρκοι είχαν 
στήσει παγίδα, πηγαίνοντας τους με τη βία από την ενδοχώρα εκεί 
για να προκληθεί συνοριακό επεισόδιο και να εκθέσουν την Ελ-
λάδα (αν οι Έλληνες συνοριακοί φύλακες πήγαιναν στην νησίδα 
αυτή) και ΒΡΗΚΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ που προέβαλαν με πηχυαίους τίτλους τα ψέμματά τους 
ως αλήθεια.

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ  ότι οι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκαν σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ κατά 90% τουλάχι-
στον.

11) Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Δι-
αφάνειας που είναι μυστική, οι του ΣΥΡΙΖΑ αναμετάδιδαν την 
συνεδρίαση (ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ για σεβασμό σε θεσμούς;) σε ανοικτή 
ακρόαση.

12) Δόθηκε έμφαση στα όσα δήλωσε ο ΤΣΙΠΡΑΣ ότι: «Δεν αρκεί 
η εναλλαγή στην εξουσία αλλά θα κάνει όταν βγει Κυβέρνηση αυ-
τός ανασύνταξη της τρίτης Δημοκρατίας». Όπως ακούστηκε και 
αυτά που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα 
(ΤΣΙΠΡΑΣ) όπως και ότι «(στο Αιγαίο) να μην είμαστε μοναχοφά-
ηδες» (ΚΟΤΖΙΑΣ).

Αυτά όλα  εναρμονίζονται με όσα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυ-
βέρνηση, να επιχειρήσει να  χειραγωγήσει τα Μέσα Ενημερώσεως, 
την Δικαιοσύνη, να βάλει στην φυλακή 10 εξέχοντα πρόσωπα της 
Χώρας κ.λπ. και τις στενές του σχέσεις με δικτατορικά καθεστώ-
τα (ΜΑΔΟΥΡΟ κ.λπ.). Δεν ξεχνιέται και η υποστήριξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης στους Αναρχικούς στην ΑΣΟΕΕ, 
στα Εξάρχεια κ.λπ. Και στην αντίθεσή τους να μπει αστυνομία 
στα Πανεπιστήμια (όταν από τους αναρχικούς που μένουν σ’ αυτά 
και εισχωρούν ως «δημοκράτες» κτίζουν πρυτάνεις στο γραφείο 
τους, εκβιάζουν, απειλούν, κρατούν ομήρους, προξενούν φθορές 
και κάθε άλλο παρά να λειτουργεί εκεί Εκπαίδευση έτσι). Ούτε το 
ότι ζητούσε ρούβλια και δραχμές από τον ΠΟΥΤΙΝ ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
διέφυγε της συζητήσεως. Ούτε τα μισόλογα τους που συνιστούν 
παραχωρήσεις στα Εθνικά μας.

13) Μαζί και όλη η Αντιπολίτευση, κοινό μέτωπο. Να ζητούν πα-
ραίτηση του Μητσοτάκη, διενέργεια αμέσως εκλογών  χ ω ρ ί ς  
να σ κ έ φ τ ο ν τ α ι  την αποσταθεροποίηση της χώρας, που αυτή 
την στιγμή είναι μια από τις πλέον σταθερές από κάθε άποψη και 
ασφαλής χώρα, ότι αυτό επιδιώκουν γνωστές ξένες δυνάμεις και 
επιζητούν ιδιαίτερα να φύγει από την μέση ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ που 
έφερε στην κορυφή την Ελλάδα και είναι εμπόδιο στα σχέδια τους 
εναντίον της Ελλάδος.

Τα ίδια προβάλλουν και τα μέσα ενημερώσεως της αντιπολίτευ-
σης. Ψεμματα και Ψέμματα. ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ: ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕ-
ΛΟΥΝ, ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ;

Π ρ ο σ έ ξ τ ε: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΖΟΥΜΕ και ΥΠΑΡΧΟΥ-
ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, που σημαίνει μια ΠΑΤΡΙΔΑ που στηρίζε-
ται στην Οικογένεια, την Πίστη και τον Πολιτισμό.

Αν ένα από αυτά χαθεί, χανόμαστε. Αλήθεια πόσοι και ποιοι 
«ηγέτες» μας πιστεύουν;

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ που μας περιβάλλουν ΜΕΓΑΛΟΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ και ΖΗΤΑΕΙ και ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ η ΑΝΤΙ-
ΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, την αποσταθεροποίηση της Χώρας μας, αυτό που 
επιθυμούν γνωστές ξένες δυνάμεις, είναι το ΧΑΟΣ.

Και γι’ αυτό επιβάλλεται και η αλλαγή του Εκλογικού Νόμου. 
ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ που επέβαλλε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξανα-
βγεί εν μέρει στην Εξουσία. Ούτε η μετά από αυτόν ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, για τις δεύτερες εκλογές. ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ: ΑΥ-
ΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και βγαίνει πρώτος, να είναι 
και Κυβέρνηση. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (δεί-
τε Ιταλία κ.λπ. με την αποσταθεροποίηση τους από τα εκλογικά 
συστήματα).

ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΟΧΙ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ 
ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΜΕ 
ΑΥΤΗΝ ΜΟΝΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
1. Οικόπεδο στην Ιτέα Φωκίδος, με φάτσα 14,20μ και εμβαδόν 340 τμ, 

100μ από την πλαζ «ΜΑΪΑΜΙ». Στο οικόπεδο υπάρχει ισόγεια υπερυψω-
μένη κεραμοσκεπής κατοικία 26 τμ κτισμένη το 2009, με παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύματος & νερού. Τιμή 90.000 ευρώ.

2. Οικόπεδο 1.400 τμ περίπου, στην επέκταση Σχεδίου Πόλεως Κίρρας 
Φωκίδος, με 30-40 ελιές (Καλαματιανές). Τιμή 60.000 ευρώ.    

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977-253853.

ΨΕΜΜΑΤΑ κι ΑΛΗΘΕΙΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το ποδόσφαιρο στη Φωκίδα
(επικοινωνία: aNwDyNos@gmail.com)

(Γράφει ο Νίκος Δ. – Θ. Νικολαΐδης)

Αγωνιστική περίοδος 1972/73: 
Η Λαμία αναδεικνύεται πρωταθλήτρια

Σε μία χρονιά με καινοτομίες, αφού οι ομάδες της Α’  Κατηγορίας 
Φθιωτιδοφωκίδας έχουν πλέον αυξηθεί σε δέκα, η Λαμία πέτυχε 
διπλό άθλο! Αρχικά κατέκτησε τον τοπικό τίτλο, τερματίζοντας 
στην 1η θέση με 54 βαθμούς σε 18 αγώνες (τέρματα 70 – 7) και 
απέχοντας 13 ολόκληρους βαθμούς (!) από τον δεύτερο της τελι-
κής κατάταξης, Φωκικό. 

Οι υπόλοιπες συμμετοχές ήταν: Άρης Αγ. Κωνσταντίνου, Προο-
δευτική Λάρυμνας και Ηρακλής Λαμίας (και οι δυο τους ήταν νε-
οφερμένοι), Ατρόμητος Σπερχειάδας, Μαλεσίνα, Παμμωλιακός, 
Στυλίδα και Καμμένα Βούρλα (λεπτομέρεια: ουδείς υποβιβάσθη-
κε). Ακολούθως, η ομάδα της Λαμίας πήρε μέρος στον Δ’  Όμιλο 
του «ειδικού πρωταθλήματος», μαζί με τους Α.Ο. Νέας Αρτάκης, 
Ρήγα Φεραίο Βελεστίνου και Ατρόμητο Παλαμά. Ξεκίνησε στις 30 
Απριλίου με θρίαμβο μέσα στο Βελεστίνο (1-0) & στις 3 Ιουνίου 
(που παίχτηκε η τελευταία αγωνιστική του συγκεκριμένου Ομί-
λου) ήταν πρώτη, έχοντας παραχωρήσει μόλις μία ισοπαλία (τέρ-
ματα: 15-5, 17 βαθμοί). Έτσι, τη χρονιά εκείνη ο δημοφιλής «Α.Σ. 
Λαμία» ανέβηκε πανηγυρικά στη Β’  Εθνική (φωτό, από lamiara.
gr). 

Ίδρυση βρεφικού 
σταθμού στην Ιτέα

Δωρεά εις μνήμην
Στην εφηµερίδα µας, αντί στεφάνου, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος εις µνήµην του εκλιπόντος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΡΕΝΤΖΑΛΑ, το ποσό των 50 ευρώ.

Ένα αίτημα πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα με την 
ίδρυση βρεφικού σταθμού στην Ιτέα, παρέχοντας υπηρεσί-
ες υψηλής ποιότητας στα ίδια τα παιδιά, αλλά και συμβάλ-
λοντας ταυτόχρονα στην ακόμα καλύτερη λειτουργία των 
οικογενειών τους.

Ο Δήμος Δελφών βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους, δημιουργώντας υποδομές με κα-
τάλληλες συνθήκες φροντίδας για τα παιδιά, οι οποίες συ-
νεπάγονται και την ομαλή ανάπτυξή τους στο πλαίσιο της 
προσχολικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα διευκολύνει τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους γονείς να εργαστούν απρόσκοπτα, επιλέγοντας για 
τα παιδιά τους μία δομή φροντίδας υψηλής ποιότητας που 
θα συμβάλει στην καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγησή τους. 

Με αφορμή την ίδρυση του βρεφικού σταθμού στην Ιτέα 
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα-Πονήρη σε δήλωσή της αναφέρει 
μεταξύ άλλων ότι «…Το ένα τμήμα του βρεφικού σταθμού 
της Ιτέας ξεκινά την λειτουργία του, ενώ στη συνέχεια, με 
την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, θα λει-
τουργήσει και δεύτερο τμήμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
φιλοξενηθούν όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά».
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† ΘΑΝΑΤΟΙ:

ΠΕΜΠΤΗ1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΙΡΡΑ
Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων περίπου στην 
περιοχή Αρμύρες Κίρρας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6984 349122.

- Απεβίωσε την 03.08.2022 και κηδεύτηκε στην Κίρρα, 
η Καίτη Βαλσαμή συζ. Ιωάννη, ετών 81.
- Απεβίωσε την 09.08.2022 και κηδεύτηκε στην Ιτέα, 
ο Παναγιώτης Φρεντζαλάς του Ευθυμίου, ετών 75.
- Απεβίωσε την 18.08.2022 και κηδεύτηκε στην Ιτέα, 
ο Ηρακλής Κουκουβάς του Ιωάννη, ετών 95.
- Απεβίωσε την 20.08.2022 και κηδεύτηκε στην Ιτέα, 
ο Κωνσταντίνος Καρακάσης του Αχιλλεύς, ετών 91.
- Απεβίωσε την 25.08.2022 και κηδεύτηκε στην Ιτέα, 
ο Θεόδωρος Γκολφινόπουλος του Βασιλείου, ετών 74.

Ευχαριστήριο πένθους
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες 

και ειλικρινείς μας ευχαριστίες για τα συλλυπητήρια μηνύ-
ματα, τη συγκινητική παρουσία στην εξόδιο ακολουθία και 
τις εκδηλώσεις συμπαράστασης σας στο βαρύ μας πένθος, 
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Παναγιώτη 
Ταλαρούγκα 

                               Οι Οικογένειες Ταλαρούγκα & Διαούρτα

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

συγγενείς και φίλους που με την 
αγάπη τους συμμετείχαν και συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας 
για τον θάνατο του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και προπάπ-
που

ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑ
Τα παιδιά του: Αντώνιος – Πανα-

γιώτα 

• Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελε-
σθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2022 και ώρα 9.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου (Ευαγγελίστρια) Ιτέας.

Τα παιδιά του: Αντώνιος – Παναγιώτα
Τα εγγόνια και τα δισέγγονα του

Συγχαρητήρια
Συγχαίρουμε την κόρη μας Μαρία Ν. Παπανίκου, καθηγήτρια 

Μουσικής (Ανώτερα Θεωρητικά – Πιάνο), η οποία επεράτωσε 
τις σπουδές της στην National Academy of Music “Professor 
Pancho Vladigerov”, Σόφια και της ευχόμαστε κάθε πρόοδο 
στη ζωή της.

Οικογένεια Ν. Παπανίκου

■ ΣΥΜΦΩΝΑ με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) 
τον Αύγουστο ‘22 ενεργοποιήθηκαν συνολικά 49.000 επιταγές 
κοινωνικού τουρισμού 2022-2023 σε τουριστικά καταλύματα της 
χώρας, σημειώνοντας αύξηση κατά 4% συγκριτικά με το αντίστοι-
χο διάστημα πέρσι. Επίσης, ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 
5.500 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς. 

Ο πιο δημοφιλής προορισμός τον φετινό Αύγουστο ήταν η Εύ-
βοια με 6.498 επιταγές, καταγράφοντας αύξηση 223% σε σχέση με 
τον Αύγουστο 2021.

Στη Φωκίδα ενεργοποιήθηκαν ελάχιστες επιταγές κοινωνικού 
τουρισμού. 

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός, απλά το καταγράφουμε. Έξαλλου 
όταν δεν προσφέρεις τουριστικό προϊόν δεν περιμένεις και κάτι.

Και για όσους ενδιαφέρονται το τουριστικό προϊόν, σε έναν συ-
γκεκριμένο προορισμό, αποτελείται από τα αξιοθέατα, τις εγκα-
ταστάσεις και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται κα-
νείς κατά την παραμονή του καθώς και τη συνολική εμπειρία που 
αυτοί αποκτούν κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε έναν τόπο.  

■ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ μουσική βραδιά μας χάρισε ο αγαπημένος 
τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης την Παρασκευή 5 Αυγούστου ’22 
στην Πλατεία Μαϊάμι (Σοφίτα) που πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο στήριξης των αθλητικών σωματείων της πόλης μας Αστέρα 
Ιτέας, Ναυτικού Ομίλου Ιτέας και Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας.

Ο μοναδικός και γεμάτος ενέργεια καλλιτέχνης παρουσίασε ένα 
μουσικό πρόγραμμα -φωτιά, όπως μόνο εκείνος ξέρει και ξεσή-
κωσε μικρούς και μεγάλους μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα, χωρίς 
σταματημό, ανεβάζοντας τη διάθεση του πολυπληθούς κοινού της 
Ιτέας στα ύψη, σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, διασκέδαση και 
ατελείωτο χορό!

■ Ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας πιστός στο ραντεβού του με τα μέλη 
και τους φίλους του υγρού στίβου ξεκινά τα προγράμματα κολύμ-
βησης τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ’22 στο Κολυμβητήριο Ιτέας.

Στις 5 μ.μ. ξεκινούν τα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους 
στη μικρή και μεγάλη πισίνα αντίστοιχα και στις 7 μ.μ. θ’ ακολου-
θήσει ο καθιερωμένος αγιασμός για μια ήσυχη και ευλογημένη 
χρονιά η παρουσία όλων!

Καλή Κολυμβητική χρονιά στα «δελφίνια» μας με υγεία και πά-
ντα επιτυχίες! 

■ ΜΕ αισιοδοξία, φιλοδοξίες και όραμα ξεκίνησε την προετοιμα-
σία του για τη νέα σεζόν η ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Ιτέας 
την 30 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ιτέας.

Ένα μείγμα παλιών και νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών υπό 
την καθοδήγηση των προπονητών Βασίλη Γκούμπλια και Γιάννη 
Πετσάβα συνθέτουν ένα σύνολο ικανό να πρωταγωνιστήσει στην 
Κατηγορία.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία, με υγεία και όμορφες ποδοσφαιρικές 
συγκινήσεις!

■ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
- Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν τις προπονήσεις τους οι 

ακαδημίες του Αστέρα Ιτέας στο Δημοτικό Γήπεδο Ιτέας (χόρτο), 
στις 11:30 το πρωί.

Οι προπονητές των ακαδημιών, θα καλωσορίσουν τα παιδιά και 
θα τα ενημερώσουν για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς.

Αιτήσεις συμμετοχής και δωρεάν εγγραφές, καθημερινά απογεύ-
ματα στις 18:00 στο χώρο του γηπέδου.

- Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00, ο αθλητικός σύλ-
λογος «Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ιτέας» ξεκινά τις προπονήσεις 
στο Δημοτικό Γήπεδο Ιτέας (πλαστικό) για παιδιά ηλικίας 5 – 15 
ετών. 

■ 53α ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2022
Με συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών ηλικίας από 3 μέχρι και 12 

ετών πραγματοποιήθηκε φέτος η γιορτή κολύμβησης «53α Δελφί-
νια» την Κυριακή 7 Αυγούστου ’22 στο Κολυμβητήριο Ιτέας. 

Η πισίνα γέμισε παιδικές φωνές και τα μικρά Δελφίνια, κολύμπη-
σαν, αγωνίστηκαν, μοιράστηκαν εμπειρίες και στο τέλος γεύτηκαν 
και το δροσιστικό παγωτό τους!

Ένα πρωινό γεμάτο συναισθήματα χαράς και συγκίνησης για γο-
νείς, παππούδες και γιαγιάδες που απόλαυσαν τις προσπάθειες 
των παιδιών τους αλλά και υπερηφάνειας για όλη την οικογένεια 
του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας!

■ Ο  Δήμος Δελφών με γνώμονα την προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων μέσης 
εκπαίδευσης του Δήμου μας, προβαίνει στην λειτουργία Κοινωνι-
κού Φροντιστηρίου.

Σκοπός  της λειτουργίας του είναι η δωρεάν παροχή εκπαιδευ-
τικής στήριξης σε μαθητές Λυκείου, οι οικογένειες των οποίων, 
λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στα 
συγκεκριμένα έξοδα.

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά επιπέδου Λυκείου οι γονείς των οποί-
ων είναι εγγεγραμμένοι  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

■ Η Θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος παρου-
σιάζει την πρωτότυπη θεατρική παράσταση «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Από το 1821 και το 1922 στο σήμερα» την Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου ’22 στο Γιάτζειο Πνευματικό Κέντρο Άμ-
φισσας.

Είσοδος Ελεύθερη. 

■ ΜΕ την στήριξη της MYTILINEOS ως Μέγα Χορηγού,  θα διε-
ξαχθεί ο 5ος Ξενοδάμειος αγώνας δρόμου στις 2 Οκτωβρίου στην 
Αντίκυρα. 

H MYTILINEOS επιλέγει διαχρονικά να στηρίζει πρωτοβουλίες 
και αθλητικές δράσεις που προάγουν την καλή υγεία και ευημερία, 
αλλά και τις ίσες ευκαιρίες για όλους ενώ είναι πάντα παρούσα 
στις τοπικές κοινωνίες όπου και δραστηριοποιείται, στηρίζοντας 
και υλοποιώντας πρωτοβουλίες που ανταποδίδουν αξία στην κοι-
νωνία και προάγουν τη βιωσιμότητα. 

■ ΜΕ μεγάλη επιτυχία, παρουσία πλήθους κόσμου, έγιναν τα 
εγκαίνια της έκθεσης «Σπύρος Βασιλείου: από τα Γαλαξειδιώτικα 
Καράβια στα χρόνια της Κατοχής» που πραγματοποίησε ο Δήμος 
Δελφών σε συνεργασία με το Δίκτυο Δελφών, την Παρασκευή 26 
Αυγούστου, στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου.

■ ΑΙΤΗΜΑ χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών ποσού 
325.729,40 ευρώ για την αντιμετώπιση των ζημιών της πυρκαγιάς 
στον Ελαιώνα υποβλήθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) στο πλαίσιο του «Προγράμματος 
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προ-
καλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώ-
ρας» σε συνέχεια της πυρκαγιάς της 4ης Ιουλίου 2022 που έπληξε 
τον Παραδοσιακό Ελαιώνα της Άμφισσας. 

Το ποσό κατανέμεται σε:
 78.417,60€ για Εργασίες Αντιμετώπισης Ζημιών από την Πυρ-

καγιά της 4ης Ιουλίου 2022.  163.928,00€ Εργασίες Πρόληψης και 
Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας

 83.383,80€ τελεσθείσες δαπάνες συνδρομής και διάθεσης μέσων 
(μηχανημάτων και υδροφόρων) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
την καταστολή της φωτιάς που αδυνατεί να καλύψει ο Δήμος Δελ-
φών και αιτείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. 

Το αίτημα γνωστοποιήθηκε επίσης προς τους κ. Ιωάννη Μπούγα, 
Βουλευτή Φωκίδας, κ. Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας και κ. Γεώργιο Δελμούζο, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας.

Δωρεά
υπέρ του Γραμματικοπουλείου – Μπάλειου 

Τρίγκειου ΘΧΠ Ιτέας
ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ μας προσέφερε στο Ίδρυμά μας το ποσό των 

300 ευρώ ως Δωρεά, εις Μνήμην Αρχιμανδρίτη ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ.

                                                                         Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά.

Στις 12 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Όμιλος Ιτέας «Ο ΔΕ-
ΣΜΟΣ» πραγματοποίησε μια ευχάριστη βραδιά με φαγητό και 
μουσική. 

Ο τόπος ήταν το πολύ εξυπηρετικό εστιατόριο ΣΚΑΛΑ στην 
Ιτέα. Οι γεύσεις ήταν παν νόστιμες. Και συνοδεύονταν από τις 
γλυκές μελωδίες των τριών μουσικών, με τον Σπύρο Κιτσιά-
κη στην κιθάρα, τον Στέλιο Κατσιβέλο στο μπουζούκι και την 
Κωνσταντίνα Κομπογιάννη στο τραγούδι. 

Τον Όμιλο τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πα-
ναγιώτης Ταγκαλής, ο πρόεδρος της Ιτέας Γιάννης Λύτρας, η 
Πρόεδρος της Κίρρας Μαίρη Καπαρέλη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ 
Δ. Δελφών Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ο σύμβουλος του Αντιπε-
ριφερειάρχη Φωκίδος Στάθης Μαλακής και άλλοι επίσημοι.

Ο Όμιλος ευχαριστεί όλους όσους παραβρέθηκαν σε αυτή την 
εκδήλωση και εύχεται στα μέλη του και στους φίλους του να 
περάσουν όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Για το Δ.Σ. 
ΤΖΩΝ ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ ΓΟΥΩΡΘ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

Στο τέλος του Αυγούστου, κάθε χρόνο, ακούω τα πρώτα λόγια 
και απόψεις των παιδιών περί της αρχής του σχολικού έτους.

Και ως επί το πλείστον τα λόγια αυτά είναι αρνητικά. Τοπο-
θετούνται με φράσεις όπως «Αρχίζουν τα βάσανα», «Πάει το 
καλοκαίρι...» κ.ά.

Αυτές τις μέρες αναλογίζομαι πως θα ήταν 
τα μαθήματα χωρίς εργασίες στο σπίτι για 
την επόμενη μέρα, χωρίς τεστ και διαγωνί-
σματα. Οι μαθητές θα ήταν ευτυχισμένοι;

 Πιστεύω μερικοί θα ήταν, αλλά μόνο για 
λίγο. 

Κάνοντας ένα παραλληλισμό θέλω να συν-
δυάσω τα μαθήματα με τον αθλητισμό. Δη-
λαδή οι αθλητές γυμνάζονται - σχεδόν κάθε 
μέρα – και προετοιμάζονται με σκοπό ν’ 
αποδώσουν καλύτερα και να αγωνιστούν πιο αποτελεσματικά 
σε επόμενο αγώνα. 

Πιστεύω ότι έτσι είναι και με τα μαθήματα στο σχολείο. Οι μα-
θητές μελετούν για να γράψουν καλά σε τεστ και στα διαγωνί-
σματα. Πρέπει να διαβάζουν μεθοδικά και οργανωτικά.  

Πάνω απ’ όλα πρέπει να μελετούν, όχι για να ξεπερνούν όλους 
τους συμμαθητές τους στα μαθήματα, αλλά για να βελτιωθούν 
προπαντός οι ίδιοι. Συνεπώς ο αγώνας στο σχολείο είναι μια 
προσωπική υπόθεση. 

Με τον τρόπο αυτό έχω την εμπιστοσύνη ότι κάθε παιδί με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, μπορεί να ξεκινήσει χαρούμενο 
και με θέληση για μάθηση.

ΤΖΩΝ ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ ΓΟΥΩΡΘ

Ξανά στο σχολείο…

Δύο επισημάνσεις, δια την τάξιν...
Στο τεράστιο και ανεπανάληπτο έργο του Μακαριστού π. ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ, έχουν αναφερθεί - και θα αναφερθούν πολλοί στο 
μέλλον. 

Θέλω όμως να κάνω δύο επισημάνσεις στην αναφορά που κά-
νει ο αγαπητός κ. Αναγνωστόπουλος στο προηγούμενο φύλλο 
του «Α» της 1ης Αυγούστου. 

Πρώτον, πριν τον Μακαριστό π. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
εφημέριος ήταν ο  Μακαριστός π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ-
ΟΥ και δεύτερον την εκκλησία της «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ», την 
έφτιαξε ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ.

                                                                                         Ένας συμπολίτης

Τα Επιμελητήρια Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτα-
νίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας συντάσσουν τις 
δυνάμεις τους προς όφελος των επιχειρήσεων 
και της ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας.

Στη Lamia Expo, κύριος στόχος είναι να προ-
βληθεί η καινοτομία, η παραγωγικότητα, η 
εξωστρέφεια και φυσικά οι δράσεις των επιχει-
ρήσεων. 

Η Lamia Expo πραγματοποιείται από τις 23 
έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις άρτια δια-
μορφωμένες εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαμίας. 

Η Lamia Expo καθιερώνεται ως μια από τις Εκθέσεις σταθμούς 
της Ελλάδας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλη την χώρα, τη 
δημιουργία εμπορικών συμφωνιών και την ανάπτυξη νέων επαγ-
γελματικών επαφών.

Η έκθεση θα εμπλουτιστεί από παράλληλες ενημερωτικές εκδη-
λώσεις και ημερίδες για την ενημέρωση εκθετών και επισκεπτών.

Στην Lamia Expo ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί 
την Στερεοελλαδίτικη κουζίνα μέσα από εκδηλώσεις μαγειρικής 
που θα πραγματοποιηθούν στην ειδική κατασκευή «Παραδοσιακό 
Παντοπωλείο». 

Στο site της Έκθεσης www.lamiaexpo.gr μπορείτε αν βρείτε όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την συμμετοχή σας

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν θα βρείτε 
τους επαγγελματικούς τομείς που συμπεριλαμβάνει η έκθεση, την 
κάτοψη του χώρου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τα χαρα-
κτηριστικά των περιπτέρων καθώς και το κόστος συμμετοχής.

Για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, θα βρείτε τους χαιρετι-

σμούς των φορέων, τα συνεργαζόμενα ξενοδο-
χεία, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας 
που στηρίζουν έμπρακτα την έκθεση.

Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε 
κάποιον από τους παρακάτω τομείς, τότε σας 
προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκθεση 
Lamia Expo η οποία είναι η καταλληλότερη δι-
οργάνωση για να προβληθείτε.

* Τρόφιμα – Ποτά * Οικιακός – Επαγγελματι-
κός Εξοπλισμός - Δόμηση * Ενέργεια – Τεχνο-
λογία Περιβάλλοντος- Εναλλακτικές  Μορφές 
Ενέργειας * Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Δια-
φήμιση – Πληροφορική * Οικογένεια – Παιδί 

– Εκπαίδευση – Γυναικεία Ομορφιά * Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα 
– Αξεσουάρ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
2102232441.


